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Aller først
• Tenk på en leder du har 

hatt tidligere som fikk 
deg til å ønske å være 
på jobben og ønske om 
å «gi noe ekstra»

• Hva gjorde personen?
• Diskuter dette med 

personen ved siden av 
deg

Kristine Borvik
https://www.op.no/jobb/ildsjelene-pa-sobakken/s/1-85-6458335

https://www.op.no/jobb/ildsjelene-pa-sobakken/s/1-85-6458335


Tre viktige lederatferder

•Oppgaveorientering
•Relasjonsorientering
•Endringsorientering

https://www.youtube.com/watch?v=tvaQhHhgU58

https://www.youtube.com/watch?v=tvaQhHhgU58






Lav mestringsfølelse og høy 
rolleusikkerhet blant ledere

• Fører til en rekke negative konsekvenser for 
relasjonen mellom leder og medarbeidere

• Redusert åpenhet for ytringer fra ansatte om kritikkverdige forhold
• Redusert åpenhet for konstruktive forslag fra de ansatte

• I tillegg øker forekomsten av aggressiv atferd 
ovenfor medarbeidere

Kilde: Fast et al. 2014/Fast & Chen 2009



Hva ledere mener og hva ansatte opplever

• Ledere mener selv at de bruker mer tid på å følge opp 
ansatte enn de ansatte faktisk opplever

• Dette understøttes av observasjoner av lederes faktiske 
tidsbruk sammenlignet med hva ledere tror de bruker tiden 
på 

• Dette kan forklare hvorfor ledere mener å praktisere 
tillitsbasert ledelse, mens de ansatte opplever den samme 
lederen som fraværende

Komaki, J. L., Zlotnick, S., & Jensen, M. (1986). Development of an operant-based taxonomy and observational
index of supervisory behavior. Journal of Applied Psychology, 71(2), 260-269.



Mangel på tid og ressurser til å utøve ledelse..

• Og dermed tar vanen over
• Imiterer andre ledere
• Tror på bestemte verktøy
• Tror de er bedre til å lede enn det 

ansatte opplever
• Følger trender i tiden
• Tar takknemlig imot tilgjengelige 

verktøy fra konsulenter med 
varierende kompetanse

Pfeffer, J., & Sutton, R. I. 2006. Hard facts, dangerous half-truths, and total nonsense: Profiting from 
evidence-based management. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.



Hva kjennetegner flertallet av dine 
medarbeidere eller kolleger?

• Alternativ Y
• motiverte av selve jobben, stor ansvarsfølelse, egeninteresse 

synlig kun i forhandlingssituasjoner
• liker jobben, ønsker å gjøre en god jobb og å videreutvikle 

sine ferdigheter, bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens 
mål

• Alternativ X
• grunnleggende umotiverte – men selger sin arbeidskraft til 

riktig pris, egeninteresse som hovedmotiv
• misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest 

opptatt av jobbsikkerhet





Hva synes du best beskriver deg selv?

• Alternativ Y
• motivert av selve jobben, stor ansvarsfølelse, egeninteresse 

synlig kun i forhandlingssituasjoner
• liker jobben, ønsker å gjøre en god jobb og å videreutvikle 

sine ferdigheter, bidrar uoppfordret til å nå organisasjonens 
mål

• Alternativ X
• grunnleggende umotivert – men selger sin arbeidskraft til riktig 

pris, egeninteresse som hovedmotiv
• misliker egentlig jobben, ønsker å unngå ansvar og er mest 

opptatt av jobbsikkerhet





Dine ansatte kan bli det du tror de vil bli!

Eden, D. (1992). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-
fulfilling prophecies in organizations. The Leadership Quarterly, 3(4), 271-305. 



Evidensbasert 
ledelse





God endringsledelse?



Dersom teori-X er en dårlig 
beskrivelse, hvorfor

preges mange reformer i offentlig sektor av 
perspektiver i tråd med teori-X og ikke med teori-Y?
opptrer mange ledere som om flertallet av de ansatte 
er mest i tråd med teori-X?
 varianter av prestasjonsbasert belønning
 detaljert målstyring
 overdreven kontroll og krav om rapportering som gjør det 

vanskelig å få gjort jobben og som samtidig sender et budskap 
om mistillit!



”Risikoen for kutt, nedbemanning 
og i verste fall nedleggelse, 
er nok en virksom pisk for 
medarbeidere på de fleste 

nivåer i bedriften.”

Direktør i Manpower, Dagens Næringsliv 23.03.09, side 3.



Jobbusikkerhet – vil de ansatte 
skjerpe seg?
• En metaanalyse av mer enn 38,500 respondenter viser 

at jo høyere opplevd jobbusikkerhet 
• jo lavere jobbtilfredshet
• jo mindre jobbinvolvering
• jo lavere organisasjonsforpliktelse
• jo lavere tillit til organisasjonen
• jo høyere turnover intensjon
• jo dårligere arbeidsprestasjoner
• jo svakere fysisk og mental helse

Sverke et al. (2002)
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Forskning på leder–
medarbeider-relasjoner (LMR)

• En metaanalyse av 85 
uavhengige utvalg viser at jo 
bedre LMR desto

• bedre arbeidsprestasjoner
• høyere tilfredshet med ledelse
• høyere generell tilfredshet
• høyere affektiv organisasjonsforpliktelse
• mindre rolleuklarhet og mer rolleklarhet
• lavere turnoverintensjon

Gerstner, C. R., & Day, D. V. 1997. Meta-analytic review of leader-member exchange theory: 
Correlates and construct issues. Journal of Applied Psychology, 82(6): 827-844.



Forskning på LMR II 

• En annen metaanalyse av 50 uavhengige utvalg viser at 
jo bedre LMR desto mer ekstrarolleatferd

• En tredje metaanalyse av 290 uavhengige utvalg viser i 
tillegg at jo bedre LMR desto større opplevd rettferdighet 
og lavere faktisk turnover 

• og den viktigste kilden til gode LMR er tillit til medarbeideren

Ilies, R., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. 2007. Leader-member exchange and citizenship behaviors: 
A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92(1): 269-277.

Dulebohn, J.H., Bommer, W.H., Liden, R.C., Brouer, R.L. & Ferris, G.R. (2011). A metaanalysis
of antecedents and consequences of leader-member exchange: integrating the
past with an eye toward the future. Journal of Management, 38(6): 1715-1759.



Forskning på LMR III 

• En fjerde metaanalyse av 3000 uavhengige 
enkeltstudier med nesten en million 
observasjoner viser det samme som de 
foregående analysene og understøtter 
betydningen av høykvalitets LMR

Gottfredson, R & Aguinis, H. 2016. Leadership behaviors and followers performance: Deductive and 
inductive examination of theoretical rationales and underlying mechanisms. Journal of Organizational

Behavior. DOI: 10.1002/job.2152



Forskning på LMR IV 
• En siste oversiktsanalyse viser at jo mer de 

ansatte opplever høy kvalitet på relasjonen til 
sin leder, desto færre symptomer som angst, 
depresjon, frustrasjon, frykt, mentale 
helseplager, og stress

Montano, D., Reeske, A., Franke, F. & Hüffmeier, J. 2017. Leadership, followers’ mental health and job 
performance in organizations: A comprehensive meta-analysis from an occuptational health perspective. 

Journal of Organizational Behavior. DOI: 1002/job.2124



Planlegging versus praksis 



Betingelser for at mål kan 
motivere

• Individuell tilpasning,  
realisme og relevans

•Fokuser på 4-6 formål
•Læring – ikke heksejakt
•Tenk resultat - nivå
•Måleierskap

Ordóñez et al. 2009



Betingelser for at tilbakemelding 
kan motivere

• Tett på
• Spesifikk
• Forsterke positiv atferd, og knytte 

mot personens identitet
• Forbedre lite konstruktiv atferd, og 

gjerne ut fra den enkeltes egne 
forslag

• 5 : 1
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